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PROVISORA FORIRO DE
J, PEREZ SEMPERE 

DE LA REDAKTADO DE NIA BULTENO

Pro troa profesia laboro, la fondinto kaj sub- 
tenanto de la dua epoko de "Valencia Luno" ne po- 
vas daŭrigi sian mirindan laboro redakti, tajpi, 
enpaĝigi, presi kaj krampi tiun ĉi bulteno.

Josĝ Ailo kaj Pascual Pont anstataŭas lin por 
redaktado, tajpado kaj empaĝigo Ĉar Perez Sempere 
ankoraŭ daŭros kiel krampisto kaj presisto.

Tamen estas certe ke "Valencia Luno" perdis (ni 
esperas ke nur momente) la perezsemperespirito kaj 
tio estas badeaŭrinda ĉar riskas multege la vivo 
de tiuj ĉi pagoj, kvankam ni Ĉiuj klopodos ĝian 
daŭron.

Hi devas profiti tian okazon por repensi la ce- 
lon de nia bulteno kaj serioze mediti pri la vero 
de tiu opinio kiu diris ke Esperantujo havas tro 
da bultenaĉoj, fibultenoj kaj bultenetoj. Ĉu estas 
utila tia proliferado? Cu ne estus plej taŭga 
kunigi niajn estrebojn en unu altkvalita revuo?

La opinio de la redakcio estas ke oni devas 
zorgi tian multobligon da eldonetoj kaj inter ili 
nia "Valencia Luno". Tie ĉi la kialoj, laŭ nia 
vidpunkto:



* Esperantujo havas tiajn altrangajn revuojn: 
Monato, Esperanto, Heroldo, El Popola Ĉinio, 
Fokuso, ktp. Ne ekzistas konkurenco inter tiaj 
revuoj kaj nia bulteneto. Ili estas komplementaj.

* Esperanto estas lingvo viva ĉiam kiam estus 
uzata. "Valencia Luno" estas motivo por pripensi, 
skribi, legi, diskuti en Esperanto. Se ĝi malape- 
rus, estas certe ke Esperanto iomete velkus.

* Ni estas malgranda amaso da personoj. Ni de- 
vas profiti tian karakteron por fari veran komunu- 
mon. Ni devas scii kion ni faris, faras au faros, 
kion ni intencas aŭ revas. "Valencia Luno" devas 
esti ilo por kunligi la tutanjesperantistaron de la 
Valencia komunumo.

* Se ni ĉiuj havas vulgaran trajton, tia estas 
nia universala sento. Cu estus eble ke "Valencia 
Luno" gastigus kaj kovus tian sentan, tiel ke ni 
maturigus laŭ vera universala penso? Ni ciuj havas 
korespondantojn tra la tuta mondo, kaj foje ni 
havas malfacilaĵojn por daurigi tian rilaton. Cu 
la sendado de "Valencia Luno" povus helpi al ni, 
se ĝi vere spegulas al ni ĉiuj?

POR REALIGI TIAJN CELOJN "VALENCIA LUMO* *1 DEVAS 
ESTI LA VERKO DE LA TUTA VALENCIA ESPERANTISTARO

TIU KIU KONAS PROGRAMON POR METI 
SUPERSIGNOJ EN KOMPUTILO 

AMSTRAD PCV8256
BONVOLU INFORMI AL REDAKTOROJ

* La pasintan 8an de novembro forpasis Rafael 
Bosch Fornals, frato de malnovaj kaj elstaraj 
esperantistoj Guillermo kaj Juan, al kiuj ni kore 
kondolencas.

Sendu al ni viajn novaĵojn, agojn au pensojn; 
buse, letere au telefone, per via gepatra lingvo 
aŭ esperante. Direktu vin al la grupejo de Valen- 
cio au rekte al la novaj redaktoroj

Jose Ailo Pascual Pont
Castielfabib, 18, 3A-10 Pio IX, 9, 193
Valencio 46015 Valencio 46017
Tel. 3483085 Tel. 3778546



OKAZIS EN VALENCIO

48ŝ HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO

El la ĵaŭdo 14a ĝis la dimanĉo 18a julio, en 
Ekonomia Fakultato de Valencio, 245 esperantistoj 
partoprenis en la 48ŝ Hispana Kongreso de Esperan- 
to.

Jesus Castillo, prezidanto de Kuba Esperanto- 
Asocio, kortuŝe rememoris ke la eniginto de Espe- 
ranto en Kubo estis valenciano Fernando Soler y 
Valls kaj tial li havis grandan plezuron povi sa- 
luti lian filon.

"Falla 1'Antiga de Campanar" plenigis la Arta 
Vespero per grava teatrajho kaj Populara Valencia 
Folkloro.

La "Generalitat Valenciana" subvenciis eldono 
de " M. Hernandez, poeto de 1'popolo". Dum ĝia 
prezentado, nepino de la aŭtoro deklamis poezia- 
jojn kaj subskribis ekzemplerojn.

Ankaŭ oni prezentis librojn de valenciaj sami- 
deanoj: Curso PrActico Elemental de Esperanto, de 
Felix Navarro; Infana Ludado, de Adrian Mafias kaj 
AEIOU de Esperanto, de JosĜ Afto.



GRAVA KUNLABORO VE UNIVERSALA ESPERANTA ASOCIO KAJ 
AMNESTIO INTERNACIA

La venontan lOan de. decembno 1988, okazo4 fa 40a datneveno de. 
fa UnZven.4ata VefztanacZo pnZ Homaj Rajtoj, pnoktamtta de. fa ne,- 
g tatanoj enkadre, de. UnuZĝZtaj NacZoj. GZ pnopona4 pen.4pektt.von de. 
mondo 4 en matju4to, 4en dZ4knZmtnacZo, 4 en fe<ue£o.

T Za pnome.4o ne.4ta4 plenumota.

Amne4tZo IntennacZa &e.4ta4 ttan datnevenon pen:
x dZstnZbuado da eh.zempte.njn de. la UnZven4ata VeJztanacZo pnZ 

Homaj Rajtoj al ptejelbte. multaj pensonoj.
x Kotektado da 4ub4knZboj gavone. at la homaj naj toj.
T£u koteJztado e.4to4 atpontZta la Tagon de. ta Homaj Rajtoj at 

ta nepnezentantoj de. ĉZuj 4tatoj kaj at ta Unutĝttaj NacZoj.

Unf.ven.4ata E4penanto A4ocZo, pen 4taj membroj kaj kuntabonan- 
toj en 105 tondoj, zonga4 ttan dZ4tnZbuadon kaj koteJztadon en 
ttngvo E4penanto.

TLet montnZĝa4 ta utZteco de. nta ttngvo kaj 4tne.bZĝa4 nta emo 
at ta humana, ju4ta kaj pac.a homano.

Atentu bone

ELSTARA KUNVENO

La pa41ntan Z2an de. oktobno okazt.4 e.n MadnZdo kun- 
ve.no de. e.4pe.nantZ4toj de. SantZago, Santander, BZtbao, 
Bancetono, Vate.ncZo, Se.vZjto kaj MadnZdo pon. antaŭzogZ 
ta an4tataŭZgon de. ta nuna e.4tnano de. H.E.F. ZtZ ĉe.£e. 
kun4 e.ntZ4:

x kandZdatZ Antono Nunez pon. pne.zZdante.co de. H.E.F 
he.tpata de. MZgue.t GutZe.nne.z AdunZz, Juan Azcuenaga, 
MZgue.t F ennande.z, Jonge. Camaĉo kaj Augu4to Ca4que.no.

x pncpanZ kompte.tan kaj 4c.tinc.au do4Ze.ne.gon pon 
pctZ o ^ZcZate. ta enkondukon de. E4pe.nanton e.n te.nne.jojn. 
Vu mZtZonoj da pe.4eftoj e.4ta4 budĝe.to pon tZu eZ tabono.

Ca4que.no
4c.tinc.au


ZAMENHOFA TAGO

La VaEeneia Gnupo Enie.nc.a6 fae*ti tian tagon Eaa 
Ea jina pnognamo:

13'-----hon.o Ofaeno de Eaŭnojn aE Ea bu*to-pEato de V-no. L.

Zamenhofa en Ea Atnato de Ea Aoma nomo.

14'----- hono komana Tagmanĝo en ReAtonacio Nevada, apud nia
gnupejo.
Pon. detaEoj kaj nezenvoj teEefaonu aŭ in.u aE Ea Gnupo.

16'----- hono Johano Fontecha (pne*idanto de Ea Gnupo) en nia
Gnupo kunveno pon. infa onino kaj dii kuti pni atiaj a fa enoj 
Juna Suno, Ea Univen*aEa Kongne*o en VaEeneio, ktp. 
Jo*e Aho pno j ekcia) * kaj komento* EumbiEdojn pni Uni- 
ven*ata Kongne*o en NedenEando. Vi povo* vidi inten 
atiaj temoj, komputikojn kiuj, pen doEea voco, tne 
bone panoEa* E*penanton.
Vi*koto instigata kaj gvidata de PaAeuat Font pni Ea 

Ea*taj pnoponoj de Eingvaj Zangon en E*penanto. Se ni 
atingu* komunan penion pni tio, ni povu* *endi aE UEA 
nian opinion.

TELEFONU AŬ IRU AL LA GRUPO POR REZERVOJ.

LOTERIO

Nia Gnupo nepneni* Ea tnadieion Eudi Eotenion pon 

Kni*tna*ko pon heEpi Aian ekonomian Ataton.

Nia numeno e*ta*

Tiuj kiuj dezina* Eudi aŭ vendi ĝin, dinektu aE 

Aamideano Ca*queno en Ea gnupejo.



ESPERANTO EJN 
VALENCT O—DAKARO

Aro da personoj kaj institucioj de Valencio 
organizis ekspedizion tra Afriko por pliigi konon 
kaj kunlaboron inter Valencio kaj afrikaj popoloj.

La valencia esperantistaro profitis la okazon 
por interrilati kun afrikaj esperantistoj kaj 
montri la taŭgecon de esperanto por plibonigi la 
interkomprenon.

Ni rikoltis adreson de urboj de la itinero kaj 
sendis pakaj^eton da esperantaj libroj. La nombro 
da esperantistoj kun kiuj ni kontaktis estas: 
ALĜERIO.- Alĝero, 2; Ghradaia, 1; Laghouat, 2; 
Oran, 4; Tamanrasset, 1; Tlemcem, 18.
BURKINA PASO,- Ouagadougou, 10. 
MALIO.- Bamako, 2.
NIGERLANDO.~ Niamejo, 3
SENEGALIO.- Dakaro, 7

INSTRUADO DE ESPERANTO

W Kiel longjara tradicio, Sro, FELIX NAVARRO komencis la 
unuan lundon de oktobro la Elementan Kurson de Esperanto, kie 
troviĝas la origino de preskaŭ la totala esperantistaro de la 
Valencia Grupo, Tiu ci jaro aligis 14 personoj, Tio rompas la 
descendon de la kurvo de la lastaj jaroj,

JOHANO ANTONO GIMENEZ gvidas Kurson de Parolado en la 
Valencia Grupo por tiuj kiuj faris jam la Elementan Kurson,

IU JOSE ARO disdonis intensivan kurson de 2-3 horoj, laŭ sia 
metodo "AEIOU DE LA INTERNACIA LINGVO", por infanoj de 8-14 
jaroj;

2-5-88 Casa de la Cultura Almusafes 
12/17-5-88 Colegio Publico Santa Barbara Benifay6 
24/26-5-88

20 infanoj
19 “
13 "

28-5-88 Centro Socia! “Senabre" Valencio, 18 11
Tiaj kursoj finas per testo kiu permesas konstati la rapidecon 
kaj efektivecon de la infanoj por kompreni la strukturon kaj 
logikon de Esperanto,

U* JULIO TARIN CORTES gvidis Someran Kurson en la grupejo de 
Valencio,



PERSONAJ NOVAĴOJ

* Carles Moya logas denove en Valencio post sia 
deviga laboro en Barcelono. Li ankaŭ intencis 
repreni siajn universitatajn studojn kaj tial li 
demisiis kiel deligito de UEA en Valencio. Anaro 
de UEA en Valencio devas elekti novan delegiton.

* Manuel Bermell Bonet, kasisto de Valencia Grupo 
foriris por plenumi sian militservon. La laboro de 
kasisto estas provizore postenita de Adrian Matias 
Codes.

* Ankaŭ Amparo Boluda Leal anstataŭas JosĜ Miguel 
Claudios Dominguez, kiu devas lasi la sekretarie- 
con de la Valencia Grupo.

* Burokrata eraro malebligis aperi en la kongresa 
listo de hispanaj grupoj tiu de Almussafes kiu 
regis nia samideano Francisco Ramirez Baldovi kore 
helpata de sia edzino Maria Grau Magraner kaj sia 
amiko Blay. Ni pardonpetas kaj publike rekonas 
lian laboron cefe inter la infanaro.

* Jose Manuel Afto, Josĝ Aho, Maria Margarita Pefia, 
Juan Antonio Gimenez, Maria Isabel Beut, Maria Do- 
lores Luli kaj Felix Navarro, partoprenis en la 
Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo:

» Marisol Romero kaj Ramon Diago havis novan fili- 
non kiu nomigas Aurora. Alicia Ballester kaj 
Augusto Casquero ankaŭ havis filon al kiu oni bap- 
tis esperante dum la Meso de Hispana Kongreso kaj 
donis la nomon de Victor Enrique.

* Antonio Madrigal sukcese finis siajn studojn de 
Informadiko. Joan Quiles same kronis la medicinan 
lernadon kaj malfermis privatan konsultejon.

* J. Arto kaj J.M. Claudios arangas sportan vorta- 
ron kaj frazaron por Olimpiaj Ludoj, bazita sur 
libro de Kanado.

* Pasintan 29an de Oktobro, kiel rezulto de bedau- 
ra akcidento, mortis samideano FĜlix Gabaldon del 
Rio patro de ankaŭ samideano FĜlix Gabaldon Ruano.



MIGUEL

HERNANDEZ

unu el la zenitaj figuroj de 
la nuna Hispana liriko, nere- 
zisteble renomigis en Hispanio 
en la lastaj dudek jaroj. En- 
karcerigite de la Franko-a re- 
ĝimo, kiu malpermesis kaj kon- 
damnis lian verkaron, li mor- 
tis en la prizono de Alicante 
en marto 1942, kiam li ne aĝis 
ankoraŭ 32 jarojn.

Ci tiu poeto arda, te- 
nera, delikata, populara, 
solidara kun siaj epoko 
kaj fratoj, la homoj, 
lasis sian vocon al la 
estontaj generacioj apud 
la voĉoj de la grandaj 
lirikistoj Garcilaso, Juan 
Ramon Jimenez, Federico 
Garcia Lorca, Antonio 
Itachado. . .

En Ĉi tiu Esperanta an- 
tologio de liaj plej gra- 
vaj poemoj, la leganto 
trovos, krom unu detala 
komentario pri ciuj liaj 
libroj aŭ poemkolektoj, 
biografian resumon kaj 
notojn, nemalhaveblajn por 
ĝuste loki la poeton en 
ties pasia epoko.

m. hernandez, 

poeto de 1’ popolo 

poem-antologio
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